2006/2007
II. Évfolyam
1. Szám

Téli szám
A HIDEG TÉL

TÉLAPÓ

Fehér már az egész táj,
Didereg a sok madár.
A varjak vígan zengik
a hideg tél dalát.
„Itt a Tél?”- kérdi már,
odakint egy kismadár.
Nagyon fázik , teste remeg,
és odafut egy kisgyerek.

Itt a tél, hull a hó,
szánkón jön már Télapó.
Minden gyerek várva-várja,
Mit hoz az ő nagy zsákjába.

Lehullott az első hó,
megjelent a Télapó.
Görbe hátán teli zsák,
abban pedig csomó mák.
Kiszakadt a zsákja,
s kihullott a mákja.
Gombai Friderika, 4.o

Molnár Kristóf, 4.o

Pelyhek szállnak, hull a hó,
A kályha mellett ül egy apó.
Sóhajtozik, úgy biz ám,
Hideg kopog az ajtaján.
Kályhájában a tűz lobog már,
A zúzmara rózsákat rajzol az ablakán.
A tél zord és hideg,
De nagyon örül minden gyerek.
Batta Angelika, 4.o

Molnár Vivien, 5.o.

HÓNAPMONDÓKA
Magyar népköltés
Január elöl jár,
a nyomában február.
Március szántó-vető.
Április nevettető.
Május szépen zöldelő.
Június nevelő.
Július érlelő.
Augusztus csépelő.
Szeptember gyümölcshozó.
Október borozó.
November télelő.
December pihenő.
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Kedves diákok, tisztelt szülők és pedagógusok!
Eltelt hat hónap az iskolakezdés óta, elmúltak a karácsonyi ünnepek, s már túl vagyunk a félévi
bizonyítványosztáson is.Azt hiszem, itt az idő, hogy mindenki magába nézzen egy kicsit, legyen az diák,
tanító vagy szülő. Megtettünk-e minden tőlünk telhetőt, elégedettek vagyunk-e az elért eredményeinkkel,
vagy esetleg többre is futná? Biztos vagyok benne, hogy mindannyiunkban vannak rejtett tartalékok, amiket
ha legalább részben felszínre hoznánk, mindenkinek jobb lenne. A diáknak azért, mert nem homokvárat
építene, hanem szilárd alapokra rakná jövőjét, nagyobb lenne önbizalma, tudna örülni saját és mások
sikereinek. A tanítónak azért, mert látná, hogy az elhintett mag termő talajra talált, s fáradozása nem volt
hiábavaló. A szülői szívet felmelegíti, ha gyermekét dicsérik, a jó iskolai előmenetel reménnyel tölti el, hogy
gyermeke jó úton halad, hisz ő a szeme fénye, bízik benne, s fáradozása nem volt hiábavaló.
Tudom, egyeseknek könnyebben megy, másoknak nehezebben, de biztos, hogy egyszer mindenki
közülünk az iskolában eltöltött szép pillanatokra emlékszik majd, és a kellemetlenségeket gyorsan felejti.
Ezennel kívánok minden tanulónak, pedagógusnak és szülőnek kitartást, erőt, egészséget és sok-sok
közös örömet
/Z.M./

.

ESEMÉNYNAPTÁR

BANDI

November 16 :
December 21-22:
Január 24:
Január 31:
Február 9:

Bandi az én cicám,
nagyon játékos ám.

Demokrácia napja
Karácsonyi műsor
Félévi értékelő konferencia
Bizonyítványosztás
Álarcosbál

„D“-NAP
Izgatottan vártam a diáknapot, mivel tanítóink színes
programokat szerveztek számunkra.Én különösen izgatott
voltam, mert én, mint a diákparlament tagja ismertethettem
a diákokkal a napi programot. Szerencsére ezt a feladatot
még a nap első felében letudtam, így a nap további részében
átadhattam magam az önfeledt szórakozásnak.
Először a vadásztrófeákat néztem meg.Nagyon tetszettek,
én is kedvet kaptam a vadászathoz.A következő állomás az
olvasóterem volt, ahol logikai játékok és sok érdekesség
várta az odalátogatókat. Amint meghallottam, hogy
a számítógépes teremben játszani lehet, sőt díjakat nyerni,
azonnal odarohantam.Szerintem ez volt a legizgalmasabb
program, mert nyertem egy CD-t, és amellett egy jót
játszottam.Voltak különféle előadások, beszélgetések.A
tornateremben lehetőség nyílt a sportolásra is.Osztálytársam
első lett, oklevelet is szerzett.
Én
ezeken
a foglalkozásokon
vettem
részt,
de
bekukkantottam az alsótagozatos diákok osztálytermébe,
ahol gyöngyfűzés, tésztafűzés és karácsonyi díszek készítése
folyt.
Nagyjából ennyi volt a „D“-nap. Lehetne gyakrabban is.
/Bojtos Patrik, 9.o./

Sok egeret eszik,
este a pincében alszik.
Sebesen fut, mint a kenguru,
utól nem éri a zebu.
Sok ember nézi a cicám,
mert oly kecses és vidám.
Majdnem itthon van mindig,
legalább játszhatok vele estig.
/Miskei Ferko,5.o./

/Sergely Jani 5.o./
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EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS
Az egészséges táplálkozás biztosítja, hogy rendesen növekedj, és a bőröd, a hajad és a fogaid jó állapotban
maradjanak.A helyes táplálkozás segít a betegségek elleni védekezésben is. A szervezetednek nap mint nap
szüksége van vitaminokra, fehérjékre, szénhidrátokra, rostokra,
ásványi anyagokra, zsírokra és vízre.Az egészséges táplálkozás biztosítja mindezeket.

A–

vitaminra szükséged van a növekedéshez, a bőröd, a hajad és körmöd jó állapotához, illetve a jó
látáshoz. A- vitamin van az olajos halban, a májban, a vajban, a sárgarépában, a
tejben
és a sötétzöld zöldségekben.

B – vitaminra az életerőhöz, az idegrendszer megfelelő működéséhez, a jó izomtónushoz, a vérkeringéskez,
a bőr és haj megfelelő fejlődéséhez van szükséged. B- vitamin található a korpás lisztből készült kenyérben,
a gabonafélékben, a húsban, a tojásban, a tejben, a mogyorófélékben és a zöld színű
zöldségekben.

C- vitaminra a fertőzések leküzdése, a gyógyulás, a jó vérkeringés, a fogak és a
fogíny jó állapota és a csontok egészsége miatt van szükség. A friss zöldségek és
gyümölcsök kiváló C- vitamin- források.

D – vitaminra az egészséges csontokhoz, fogakhoz és bőrhöz van szükség. Bőven van D- vitamin az olajos
halban, csukamájolajban és a tejben.

Az E – vitamin igen fontos a vérkeringéshez, az idegrendszer és az izmok jó állapotához. Fogyassz májat,
búzacsírát, gyümölcsöket, tojást, halat és korpás kenyeret, hogy elegendő E- vitamint juttass a
szervezetedbe.

K- vitaminra azért van szükséged, hogy könnyebben megalvadjon a véred, ha
megvágod magad. A szervezet magától is előállítja a gyomorban, de található Kvitamin a zöld leveles zöldségekben, a májban és a gabonafélékben.

/összeállította Móc Nikolett, 7.o./
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GYERTYAGYÚJTÁS
/gondolatok a karácsonyi műsorról/
A karácsonyi műsor nagyon jól sikerült, vicces volt.December 21-én adtuk elő szüleinknek és
nagyszüleinknek.
A müsor köszöntővel kezdődött, melyet a 9.osztály tanulói adtak elő.Utána kezdődött a java.Nekem
különösen „A két rendőr“ és az „Udvarlás“című jelenet tetszett.A testvéremék műsora is nagyon szép volt.
A mi osztályunk Télapós jelenetet adott elő, amiben én voltam a Télapó.A szülők arcán lehetett látni az
örömet és a szeretetet, hogy fiuk vagy lányuk milyen ügyes.
Szerintem a szülőknek tetszett a műsor és gyereküket meg is dicsérték.A műsor után kalácsokat
ehettünk.Mindenki jól érezte magát.
/Miskei Ferko,5.o./

AZ ELKÉPZELT TÉL

/Fridi, Kristóf, Angelika, Szabi : 4.o/
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ELSZÁMOLÁS
Eljött a bizonyítványosztás napja.Van aki örül, van aki kevésbé.Nekem négy kettesem van.A történelmet és
a szlovákot megpróbálom kijavítani. Tudom, magyarból is lehetne egyesem, de bevallom őszintén, a
kötelező olvasmányokat nem olvasom el.Belekezdek, majd abbamarad.Talán ezért gyengébb a szókincsem,
nem tudom magamat választékosan kifejezni.
/Hegedűs Kriszti/
Lehet, hogy más gyerek az én bizimnek nagyon örülne, de én most kivételesen búsan ülök a helyemen.Az
igaz, hogy javítottam sokat, de még így sem felel meg nekem.Történelemből nem vagyok magammal
elégedett, mert ha rendszeresen készültem volna minden órára, akkor biztosan egyes lenne. Az angol
kettesnek örülök, tavaly hármasom volt.. Szlovákból egyesre javítottam. Tornából nagyon elégedett vagyok
magammal. A többi tantárgy kettes, évvégére majd javítok.
/Bojtos Erik/
Az én félévi bizonyítványom közepes. A nyelvek nehezebben mennek. Az angol a legnehezebb. Szeretem a
testnevelést, történelmet, ami a jegyeimen is meglátszik.
/Filip József/
Félévi jegyeimmel meg vagyok elégedve. A matek az
nehezebben megy, de majd jobban odafigyelek és
többet tanulok. Ez a legjobb bizonyítványom ötödik
óta.
/Vido Katalin/
Én a félévi bizonyítványommal meg vagyok
elégedve. Már nem nehezedik rám olyan nagy teher,
mint az első félévben, de tanulni még kell, mert
messze a vakáció
.
/Balga Ferenc/
Az én félévi bizonyítványomban mindenféle jegy van. Ahhoz képest, hogy alig tanultam, ez elég jó.
Tanítóimtól sokszor hallom, hogy jó eszem van, csak nem eléggé használom. Talán majd a második
félévben.
/Jakab Gábor/
Karácsony táján ráébredtem, hogy már csak egy hónap és megkapom a félévi bizonyítványom. Gyorsan
javítanom kellett, mert anyukámnak nem akartam csalódást okozni. Megmondom őszintén, nem szabad
elhanyagolni a leckét, nem szabad mindent az utolsó pillanatra hagyni. Ezért egy hármasom lesz, mert azt
már nem sikerült kijavítani. Én nem vagyok megelégedve az eredményeimmel, mert tudom, többre is képes
vagyok.
/Bojtos Patrik/

Tiszta jeles bizonyítványt kaptak :
Miskey Ferenc
Zatyko Noémi
Murár Joachim

György Szilvia
Híves Boglárka
Batta Angelika

Molnár Kristóf
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A tanulók osztályzatainak átlaga
Tantárgy
2005 / 2006
2006 / 2007
I.félév
I.félév
Magaviselet
1,00
1,00
Magyar nyelv és irodalom
2,42
1,83
Szlovák nyelv és irodalom
2,51
2,00
Angol nyelv
3,29
2,48
Történelem
1,91
1,90
Földrajz
2,16
1,75
Matematika
2,56
2,13
Természetrajz
1,84
1,71
Fizika
2,79
2,18
Kémia
2,14
2,25
Polgári nevelés
1,85
1,76
Testnevelés
1,49
1,40
Tanulmányi előmenetel átlaga
2,27
1,94

Javulás
+

Romlás
-

0,59
0,51
0,81
0,01
0,41
0,43
0,13
0,61
0,11
0,09
0,09
0,33

Balga Kristián a matematikai olimpia járási fordulóján sikeres megoldó lett. Gratulálunk!

/Molnár Vivien, 5.o/

/Bojtos Patrik, 9.o/

/Miskei Mónika, 1.o/
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ALSÓSOK OLDALA
Monika,Veronika,Tamás elsősök. Őket kérdeztük.
Miért szeretsz iskolába járni?
M: Azért, hogy okos legyek.
T: Azért, hogy megtanuljak írni.
V: Azért, hogy megtanuljak szlovákul.
Ki a te barátod?
M: Az én barátom keresztapám,
Kanadában lakik. Aki jó, azzal lehet
barátkozni, aki rossz, azzal nem.
T: Az én barátom Dodi. Angliában
dolgozik. Mindig hoz játékot.
V: Az én barátom Karolinka, mert jó,
kedves és szép.
Mi a kedvenc tantárgyad?
M: Minden tantárgyat szeretek.
T: Matematika, mert szeretek
számolni.Olvasás, mert már jól tudok
olvasni.
V: Olvasás, mert nagyon szeretek
olvasni.
Milyenek a felnőttek?
M: Nagyok.
T: Veszekedősek.
V: Jók.
A tanító néni napocskával és
felhőcskével értékel benneteket.
Melyikből van több?
M: Eddig csak napocskát kaptam.
T: Ha felhőt kapok anyuka azt mondja, nem baj.A napocskának nagyon örül.
V: Nekem is sok napocskám van, írásból van felhőcském.

/György Veronika, 1.o/
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FEJTÖRŐ
1.

Az 1, 2, 3, 4, 5, 6, számok közé tegyél összeadásjelet úgy, hogy a végösszeg 84 legyen. Többjegyű
számokat is alkothatsz.

2.

Alkoss értelmes szavakat
1. Sovány Rávisz
2. Sav Kakari

1- Kontinens
2- Délnyugat- Angliában található hatalmas kőépítmény
3- Spanyolországban található, híres focicsapata van,
Andalúzia fővárosa.
4- Közép- Európa legnagyobb várromja, mely
Szlovákiában található.
5- Olaszországban található viziváros.
6- Tiszántúlon található, magyar puszta.
/Készítette: Balga Ferenc, 9. o./
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